
معاون شـهـردار و     :  سرويس خبر
رييس سازمان فرهنگي، اجتماعي و 

 :ورزشي شهرداري كرمان گـفـت    
روز جـهـانـي      « پذيـريِ     براي پياده

، دو مـعـبـر بـلـوار            » بدون خودرو
و خــــيــــابــــان          » حــــمــــزه« 
پيشـنـهـاد شـده        » شب هزارويك»

  .است
محمد جهانشاهي با بيان ايـنـكـه      

ها و  طبق بخشنامه سازمان شهرداري
ــاري  ــي ــام           ده ــم ــور، ت ــاي كش ه

روز « شهرها مـوظـفـنـد در            كالن

، يك معبر را » جهاني بدون خودرو
پذيري انتخـاب كـنـنـد،        براي پياده

روز جهاني بدون « اول مهر، :  گفت
كه مقرر شده در تمام  » خودروست

 22الـي     16شهرها، از ساعت  كالن
اين روز، يك يا دو معـبـر مسـدود      
شده و به شكل نمادين به پـيـاده و       

 .يابد دوچرخه اختصاص 
معاون شهردار و رييس سـازمـان     
فرهنگي، اجـتـمـاعـي و ورزشـي            
شــهــرداري بــا بــيــان ايــنــكــه بــا          

گرفتـه تـوسـط       هاي صورت بررسي

كارشناسان و با در نـظـر گـرفـتـن          
ترين معابر بـراي   ها، مناسبت اولويت

اين مهم پيشنهاد شده است، در نظر 
هاي فـرهـنـگـي و          گرفتن جذابيت

پذيري را نيـز   هنري براي رونق پياده
 ضروري دانست

هـمـچـنـيـن      :  جهانشاهـي افـزود    
پيشنهاد شده تا در معبر مورد نـظـر،   
يك الين براي خودروها باز باشد و 
الين ديگر براي پياده و دوچـرخـه     

 .در نظر گرفته شود
عـالوه بـر بـلـوار         :  وي ادامه داد

و خــــيــــابــــان          » حــــمــــزه« 
، خيابان ابوحامـد  » شب هزارويك« 
راهـي شـهـيـد          بنزين تا سه از پمپ( 

نيز براي اين اقدام پيشنهاد )  كامياب
  .شده است

معاون شهردار و رييس سـازمـان     
فرهنگي، اجـتـمـاعـي و ورزشـي            
: شهرداري در عين حال بيـان كـرد    

البته انجام ايـن اقـدام، مـنـوط بـه            
مكاتبات الزم و گرفتن مـجـوز از       
شوراي ترافيك استـان كـرمـان و        

 .ستاد مبارزه با كروناست

 

 
 شركت آبفا

 استان كرمان به  
 مجموعه اي نوآور

 و چابك تبديل 
 مي شود 
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 هيچ استاني 
 در كشور از كرونا 
 ايمن نيست

 
مورد  477وقوع 

 زمين لرزه 
 در شش ماهه

 نخست سال 
 دراستانجاري  

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2932شماره    

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

 مي زنم  _ماسك  _من #

مـديـرعـامـل      :  سرويس خـبـر    
جمعيت هالل احمر استان كرمـان  
از رشد باالي غـرق شـدگـي در        
رودخانه در استان كرمان در سال 

 .جاري خبر داد
رضا فالح  در جـلـسـه سـتـاد          
مديريت بحران اسـتـان كـرمـان         

جمعيت هالل احـمـر   :  اظهار كرد
ماموريت در نيمه نـخـسـت       483

امسال در پوشش حوادث اسـتـان   
انجام داده كه در هر روز به طـور  
متوسط سه ماموريت بـوده و بـه       

هزار نفر امدادرسـانـي كـرده       32
 .ايم

مديرعامل جمعيت هالل احمـر  
 97استان كرمان با بيان انـكـه از       

هزار امداد رساني حوادث كشـور  
درصـد مـربـوط بـه          30قريب به 

استان كرمان است و بـيـشـتـريـن        
امدادرساني در استان مربـوط بـه     

 54:  سيل بوده است تصريح كـرد 
درصد امدادرساني ها مربـوط بـه     

 179تصادفات جاده اي است كه   

نفر رهاسازي از خودروها انـجـام   
شده و بيشترين مامـوريـت جـاده      
اي ما در سـيـرجـان و بـم بـوده            

 .است
وي با اشاره بـه ايـنـكـه آمـار          
حوادث جاده اي بـيـش از ايـن          
است و موارد اعالم شده مـربـوط   
ــه حضــور هــالل احــمــر در            ب

در :  امدادرساني است، بيان كـرد   
 53ســيــل و آب گــرفــتــگــي           

ماموريـت در سـال جـاري در            
هـزار   31استان انجام داده ايم كه 

نفر در اين حوادث امدادرساني و 
نفر اسكـان اضـراري داده        3700

 .شده است
مديرعامل جمعيت هالل احمـر  

بـيـشـتـريـن      :  استان كرمان گـفـت  
امدادرسـانـي در سـيـل رودبـار            
جنوب، ريگان و كهنوج بـوده و    
رتبه اول امدادرساني در حـوادث  
سيل در كشور مربوط بـه اسـتـان      

 47:  وي اظهار كـرد   .كرمان است
ماموريت در حوادث كـوهسـتـان    

نـفـر در ايـن           76داشته ايـم و      
حوادث در نيمه نخـسـت امسـال      
امدادرساني شده كـه پـنـج نـفـر          
فوتي در ايـن مـوارد بـود و در            
كرمان و جـيـرفـت بـيـشـتـريـن             

 .ماموريت ها انجام شده است
فالح با اشاره بـه رشـد بـاالي        
غرق شـدگـي در رودخـانـه در           
استان كـرمـان در سـال جـاري           

ميليارد تـومـان      5قريب به :  گفت
اقالم امدادي در نيـمـه نـخـسـت        
امسال توسط هالل احـمـر بـيـن         
 .آسيب ديدگان توزيع شده است

 300:  وي در ادامه تصريح كرد
خانه هالل را در روستاهـا امسـال     
ايجاد كرديم كه آمـوزش تـاب       
آوري و توانمندي را به مردم مـي  
دهند و نيازمند كـمـك بـيـشـتـر         

 .فرمانداران و بخشداران هستيم
مديرعامل جمعيت هالل احمـر  

پـايـگـاه       25:  استان كرمان گفت
امداد جاده اي در اسـتـان داريـم      
كه با وسعت استان و طول جـاده    

هاي اصـلـي تـنـاسـب نـدارد و             
درخواست هـمـكـاري در ايـن           
زمينه و همچنـيـن بـراي خـريـد          

 .خودروهاي امدادي را داريم
در حال  : فالح خاطر نشان كرد

حاضر پوشش حوادث با وضعيت 

بد مـالـي انـجـام مـي شـود و                 
درخواست همكاري و مساعـدت  
استانداري و ستاد مديريت بحران 
را داريم زيرا در نيمـه دوم سـال       
حوادث بيـشـتـري را خـواهـيـم           

 .داشت

 :مديرعامل  جمعيت هالل احمر كرمان خبر داد

هاي  رشد باالي غرق شدگي در رودخانه
 استان كرمان در سال جاري

 و  »حمزه«پذيري بلوار  پياده
 پيشنهاد شد »شب هزار و يك«خيابان  

 برگزاري
 مراسم اربعين 

 در جوار 
 مزار سردار 

 شهيد سليماني 
 

معاون فني مهندسي 
 :گهر خبر داد مجتمع گل
 گهر با گل

ورزشگاه آماده  2 
 حضور در ليگ برتر

 
توزيع يك ميليون 

 عدد ماسك
ارزان قيمت در  

 كرمان
 

 دختر كرماني
رتبه سوم مسابقه  

نقاشي كودكان 
 آسيايي را

 كسب كرد 

 از طوفان 
 التهابي

برگشت ناپذير  
 ريه تا كارآيي

ماهه  6تا  3 
 واكسنهاي كرونا

 

 

 
 
 
 
 
 

فاضالب رفسنجان در نظر دارد،  عمليات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبكه توزيع خطـوط انـتـقـال،       شركت آب و   
بازسازي انشعابات و نصب انشعابات جديد و تعويض كنتورهاي خراب مشتركين شهرهاي انار و امين شـهـر و تـوابـع         

ريال از محل اعتبارات داخلي را از طريق مناقصه عـمـومـي بـه بـخـش            7/962/000/000روستايي با برآورد تقريبي 
لذا از شركت هاي  واجد شرايط از جمله داشتن گواهي صالحيت از مراجع ذيصالح مـربـوط بـه      .  خصوصي واگذار نمايد

رفسنجان ،   :  اسناد مناقصه  به آدرس جهت دريافت  99/07/03لغايت  99/06/30موضوع مناقصه دعوت مي شود از تاريخ 
 . شركت آب و فاضالب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمايند)  ع(بلوار امام رضا 

 .ريال  مي باشد 398/100/000:  مبلغ ضمانت نامه  شركت در مناقصه -1
در محل دبيرخانه شركت آب    99/07/13روز يكشنبه مورخ  14حداكثر تا ساعت :  تاريخ تحويل پاكات پيشنهاد قيمت -2

 . و فاضالب رفسنجان مي باشد
 .مي باشد 99/07/14صبح روز دوشنبه مورخ  10ساعت  :تاريخ بازگشايي پاكات الف، ب ، ج پيشنهادي -3
 .ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد4
 . هزينه درج آگهي، به عهده برنده مناقصه است 
 . ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است -

 دفتر قراردادهاي شركت آب و فاضالب رفسنجان 

 ناقصهمآگهي    
 ) نوبت اول(م /99/6/6/1شماره  
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كشف اختالس يك ميليارد 
توماني در يك شركت بيمه در 

 سيرجان
دادستان عمومي و انقالب سيرجان از كشف اخـتـالس    : سرويس خبر 

 .يك ميليارد توماني در يك شركت بيمه خبر داد
از كشف اختالس يك ميليارد تـومـانـي در يـك            محسن نيك ورز

متهمان اين پرونده با تباني و پرونده سازي :  شركت بيمه خبر داد و گفت
 .بيش از يك ميليارد تومان از وجوه دولتي را اختالس كرده اند
در حـال  :  دادستان عمومي و انقالب سيرجان در تشريح اين خبر افزود

حاضر دو نفر از كاركنان بيمه و دو نفر از مسئـوالن نـمـايـنـدگـي ايـن            
شركت بيمه در شهرستان سيرجان در رابطه با اين پرونده در بـازداشـت     

 .برند موقت به سر مي
تـر ايـن پـرونـده در            وي با اشاره به اين مطلب كه بررسي ابعاد دقيق

ايـن مـوضـوع بـا         :  دادسراي سيرجان در دست انجام است، عنوان كـرد 
گزارش سازمان بازرسي به دادسرا منعكس شد و متـهـمـان بـا دسـتـور           
قضايي توسط پليس اطالعات و امنيت عمومي اين شهرستان دسـتـگـيـر       

دادستان عمومي و انقـالب سـيـرجـان مـبـارزه بـا فسـاد را از                      .شدند
هاي اصلي آن بـرشـمـرد و           هاي ابالغي قوه قضاييه واز رسالت اولويت

دستگاه قضايي در شهرستان سيرجان در مسير مبارزه با فسـاد  :  تاكيد كرد
 .هيچ خط قرمزي ندارد

 
 دختر كرماني

رتبه سوم مسابقه نقاشي كودكان  
 آسيايي را كسب كرد

وانيا شمسي عضو كانون پرورش فكري استان كـرمـان     :  سرويس خبر
 .المللي نقاشي كودكان آسيايي شد موفق به كسب رتبه سوم مسابقه بين

ساله كـانـون پـرورش         9، نقاشي وانيا شمسي عضو تسنيم  به گزارش
فكري كودكان و نوجوانان رفسنجان در رويداد ششـمـيـن نـمـايشـگـاه          

اثـر ارسـال        439از ميـان     2020المللي نقاشي كودكان آسيايي سال  بين
 .كشور جهان موفق به كسب رتبه سوم شد 7شده از 

اثر در ششميـن   20كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با ارسال
شركت كرد كـه   2020المللي نقاشي كودكان آسيايي سال  نمايشگاه بين

اثر ارسال شده، جايزه يا ديـپـلـم افـتـخـار            439تمامي اين آثار در ميان 
به گزارش تسنيم سه جايزه اول، چهار جايزه دوم، دو جـايـزه         .  گرفتند
هنري  ديپلم افتخار در اين مسابقه سهم اعضاي مراكز فرهنگي 11سوم و 

كانون پرورش فكري كودكان و نـوجـوانـان سـراسـر كشـور در ايـن                
هـاي     الزم به ذكر است فيلم كوتاهي از صـحـبـت     .  مسابقات بوده است

اعضاي منتخب به همراه آثارشان نيز كه از سوي روابط عمومي و امـور    
الملل كانون تهيه و تدوين شده بود كه در آيين پـايـانـي شـشـمـيـن           بين

بـه نـمـايـش        2020المللي نقاشي كودكان آسيايي در سال  نمايشگاه بين
 .گذاشته شد

با  2020المللي نقاشي كودكان آسيايي  به گزارش تسنيم نمايشگاه بين
 .كشور جهان در كشور چين برگزار شد 7اثر ارسال شده از  439

/https://www.kanoonnews.irتمام آثار برگزيده در نشاني   
 .قابل مشاهده است

 
توزيع يك ميليون عدد ماسك 

 ارزان قيمت در كرمان
آموزان استـان   هاي اسالمي دانش مسئول اتحاديه انجمن:  سرويس خبر
شهريور تعداد يـك  25از بيست و هفتم مرداد ماه امسال تا :  كرمان گفت

 .ميليون عدد ماسك ارزان قيمت در كرمان توزيع شده است
مهران شيخي در حاشيه برنامه توزيع ماسك با همكاري ستاد اجرايـي  

با اشاره به توزيع يك ميلـيـون عـدد مـاسـك          )  ره ( فرمان حضرت امام 
مـركـز بـه هـمـت             18شهرستان و در  14در : ارزان قيمت اظهار داشت

آموزان توزيع ماسك در بـيـن مـردم         هاي اسالمي دانش اتحاديه انجمن
آمـوزان     دانـش  هاي اسالمي انجمن مسؤول اتحاديه .صورت گرفته است

آموزان انجمني و با  اين خدمات به وسيله دانش:  استان كرمان بيان داشت
عـنـوان يـك       در استان به)  ره( پشتيباني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
 20از تـاريـخ       :  افـزود  شيخي،  .خدمت اجتماعي در حال پيگيري است

شهريور ماه توزيع ماده ضد عفوني ارزان قيمت نيز آغاز شـده و مـردم       
توانند جهت ثـبـت      شريف استان با مراجعه به وب سايت هست اينجا مي

 .نام مراجعه كنند
: آموزان استان كرمان گفـت  هاي اسالمي دانش مسئول اتحاديه انجمن

براي جلوگيري از احتكار طبق روال گذشته در توزيع ماسك به هر كـد  
 .گيرد ملي يك ماده ضد عفوني يك ليتري تعلق مي

مردم شريف كرمان براي جلوگيري از تجمع و سـهـولـت      :  وي افزود
تحويل ماسك و ماده ضد عفوني كننده طبق پيامك ارسالي پس از ثبت 

 .نام به مراكز توزيع در سطح استان مراجعه كنند

 از گوشه و كنار استان

مديركل بازرسـي  :   سرويس خبر
استانداري كرمان از سخت گيـرانـه   
تر شدن نظارت هاي بهداشـتـي در     
 .اين استان از ابتداي مهرماه خبر داد

، غالمرضا نويدي مهر  به گزارش
استـان   كرونا در جلسه ستاد مقابله با

هـا بـر        نـظـارت  :  كرمان بيان داشت
 22چك ليست تـوسـط        32اساس 

گروه نظارت و ارزيابي در سـطـح       
گيرد كـه     استان كرمان صورت مي

دستگاه، واحد و    104در اين راستا 
بـازرس بـايـد         653مكان با هزار و 

مورد بازرسي و نظارت دائـم قـرار     
هـا     گيرند ضمن اينكه چك ليسـت 
هـا     تغيير كرده و از اول مهر نظارت

 .تر اجرا خواهد شد سختگيرانه

طبق آمار در هـفـتـه        :  وي افزود
 17سوم شهريور ماه سـال جـاري         

مورد بـازرسـي انـجـام        679هزار و 
ها طي  شده كه بيشترين اين بازرسي

 .هاي اخير بوده است هفته
مديركل بـازرسـي اسـتـانـداري          

با توجه به بازگشايـي  :  كرمان گفت
مــورد    500هــزار و        3مــدارس   

بازرسي در مدارس توسط بازرسين 
 160آموزش و پرورش انجام شده   

درصد از مدارس مورد بازديد قـرار  
در  نظـارتـهـا    اند كه بيشتر اين گرفته

هـا و       خصوص گندزدايي كـالس   
محـيـط مـدرسـه، تـأمـيـن مـايـع                
ــه گــذاري         ــاصــل ــشــويــي، ف دســت

 .استآمـوزان بـوده      ماسك در بين دانشها، تهـويـه و اسـتـفـاده از             نيمكت

طي هفته گذشته و :  نويدي گفت
هاي انجام شـده     در راستاي بازرسي

 511مورد تذكر شـفـاهـي و           980
تذكر كتبي به مدارس سطح اسـتـان   

 .داده شده است
وي با بيان اينكه استان كرمان بـا    

ها در  اشاره به اينكه رعايت پروتكل
كرمان به مراتب از سطح كشـوري    

طبق آمار :  باالتر است، تصريح كرد
هاي بهـداشـتـي در       رعايت پروتكل

ــان         ــتـ ــد،     10ادارات اسـ درصـ
 15هاي استاني و سـتـادي          دستگاه

درصـد و       14هـا       درصد، بـانـك    
درصـد از       12هاي سوخت  جايگاه

نـويـدي         .سطح كشور باالتر است
در بخش ديگري از سخنان خود بـه  

رعايت بهداشت توسط وسايل نقليه 
: عمومي اشاره كرد و يـادآور شـد      

ها در اين رابطه بـيـشـتـر      بايد نظارت
شود و ما در تـاكسـيـرانـي اسـتـان           
مشــكــالت اســاســي داريــم و از          
شهرداري درخواست كرديم تـا در    

ها را بـيـشـتـر        اين خصوص نظارت
مديركل بازرسي اسـتـانـداري     .كند

هـاي     طبـق نـظـارت     :  كرمان گفت
 5انجام شده طي هفته گذشته تعداد 

مورد تذكر در سـطـح      647هزار و 
 206هزار و    4استان انجام شده كه 

مورد آن به صورت شفاهي و هـزار  
مورد كتـبـي بـوده كـه در            513و 

واحـد     126نهايت منجر به تعطيلي   
 .شده است

 نظارت هاي بهداشتي از اول مهر سخت گيرانه تر مي شود

مدير كل آمـوزش  :  سرويس خبر
و پرورش استان كرمان با بيان اينكه 
آموزش حضوري اولويـت اصـلـي      

آموزش و پرورش است از واريـز       
ميليارد ريال سرانه بهداشتي بـه      48

حساب مدارس سراسر استان خـبـر     
 .داد

احمد اسكندري نسب در نشست 
شوراي اطالع رساني استان كرمـان  
ضمن تقدير و تشكر از هـمـكـاري    
مردم، مسئوالن نهاد هاي دولتـي و    
غير دولتي، ائمه جمعه، فرمانـدهـان   
نيرو هاي مسلح، صدا و سـيـمـا و          
رسانه هاي استـان و اولـيـا دانـش           

تـعـامـل    :  آموزان خاطر نشان كـرد   
وهمكاري با آمـوزش و پـرورش         
الزمه ارتقا كيفيت فعـالـيـت هـاي       
آموزشي و پـرورشـي در اسـتـان           

 .است
وي با بـيـان ايـنـكـه گـفـتـمـان              
بازگشايي مدارس در حال حـاضـر     

هـاي     ترين گفتـمـان   به يكي از مهم
سياسي، اجتماعي و فـرهـنـگـي در       
: كشور تبديل شده است اظهار كرد

نقش حياتي و منحصر به فردي كـه  
كـنـنـد،       مدارس در جامعه ايفا مـي 

بازگشايي و اسـتـمـرار فـعـالـيـت              
تـريـن      مدارس را يـكـي از مـهـم        

 .اولويتهاي جوامع قرار داده است
درصـدي     100برگزاري   

كالس ها در استان كرمان به 

 صورت حضوري
مدير كل آمـوزش و پـرورش         

در استان استان كرمان با بيان اينكه  
پهناور كرمان كـالس هـاي درس       
حضوري در تمامي مدارس اسـتـان   

درصدي هـمـكـاران     100با حضور 
فرهنگي در حال بـرگـزاري اسـت      

ميانگـيـن درصـد      :  خاطر نشان كرد
استقـبـال دانـش آمـوزان از ايـن              

درصـد مـي        60كالس ها حدود   
 .باشد

بـا  :  احمد اسكندري نسب گفـت 
مدرسه زير ده  710توجه به  وجود  

مدرسـه داراي      582نفر، يكهزار و 
نفر دانش آموز و يكهـزار   50تا  11

دانـش     100تا  50و  مدرسه داراي 
آموز در استان بـرگـزاري كـالس        
هاي حضـوري در مـدارس كـم            
جمعيت استان آسان تـر اسـت بـه        
گونه اي كـه بـر اسـاس بـررسـي            
صورت گرفته در ادارات آمـوزش    
و پرورش درصد استـقـبـال دانـش       
آموزان در مدارس روستايي و كـم  

درصـد     100تـا       92جمعيت بيـن    
 .است

در مدارس پرجمعيت :  وي افزود
براي  حفظ سالمتي دانش آمـوزان    
و ايجاد امنيت رواني براي خانـواده  
ها  كالس هـا بـه صـورت گـروه           
بندي با رعايت كامل پروتكل هاي 

 .بهداشتي در حال برگزاري است

تهيه اطـلـس     
آموزشي بـراي  
تمامـي دانـش     
ــا       ــوزان  ب آم
مـــحـــوريـــت 

 مدرسه 
احمد اسكندري 

اطلس :  نسب گفت
بررسـي   (  آموزشي 

دســتــرســي دانــش   
آموزان به آمـوزش  
مــــــــجــــــــازي، 

تلويزيوني، بسته هـاي يـادگـيـري         
بـراي تـمـامـي       )  محور و حضوري 

دانش آموزان  با محوريت مـدرسـه   
تهيه شده است و رونـد آمـوزش         
براساس امكانات دانش آموزان در   

 .حال اجرا است
درصـد     89  وي با بيـان ايـنـكـه      

دانش آموزان استان از برنامه هـاي    
 72  تلويزيوني استفاده مي كنـنـد و    

درصد دانش آموزان امكان استفاده 
: از  شبكه شاد  را دارنـد گـفـت           

خوشبخـتـانـه آمـوزش حضـوري          
بسياري از مشـكـالت آمـوزش و          
پرورش را در مـنـاطـق دوردسـت         

 100استان با توجه به حضور قريب 
درصدي دانش آموزان در كـالس    

 .هاي درس  مرتفع كرد
حفـظ سـالمـتـي دانـش          
آموزان و فرهنگيان اولويـت  

 اصلي آموزش و پرورش
مدير كل آمـوزش و پـرورش         
استان كرمان با بيان اينـكـه حـفـظ       
سالمتي دانش آموزان و فرهنگـيـان   
عزيز اولويت اصـلـي آمـوزش و          

ميليارد و  48پرورش است از واريز 
ميليون ريال سرانه بهداشتي بـه   130

  99حساب مدارس از فـرورديـن         
جهت گندزدايي و ضـد عـفـونـي         
نمودن مدارس سراسر استان  خـبـر     

 .داد
احمد اسكندري نسب بـا بـيـان        
اينكـه ارزيـابـي روزانـه رعـايـت             
پروتكل بـهـداشـتـي در مـدارس            
توسط مراقبان سالمت و خانه هـاي  
بهداشت در مـدارس روسـتـايـي           

بـازديـد   :  صورت مي گيرد گـفـت    
سرزده از مدارس توسط تيم هـاي    
نظارت و ارزيابي در سراسر اسـتـان   

 .در دستور كار است

مسئول  : سرويس خبر
دفتر سازمان سـراج در      
: استان كـرمـان گـفـت      

ــي        ــوشـ ــد گـ ــريـ خـ
ــراي        ــي ب ــاص ــص ــت اخ

سال را    16فرزندان زير 
هيچ كارشناسي در دنيـا  

 .كند توصيه نمي
رحمـان جـاللـي در        

وگو با خبـرنـگـار     گفت
كـرمـان، بـا       تسنيـم در   

اشاره به شرايـط ايـجـاد شـده در           
كشور در حوزه آموزش مجازي و   

هـا و       ها بـه مـزيـت        توجه خانواده
هاي ورود دانش آموزان بـه     آسيب

مـقـام   :  فضاي مجازي اظهار داشـت 
معظم رهبري در ارتباط با آمـوزش  
مجازي و شبكه شاد ضمن تـايـيـد      
كليات آن دو مالحظـه جـدي در       
ارتباط با عدالت آموزشي و مصون 
ماندن دانـش آمـوزان در فضـاي          
مجازي مطرح كردند كه بايد مورد 

هـا قـرار        توجه نسئوالن و خانـواده 
 .گيرد

وي با بيان اينكه به مسئله مجازي 
شدن آموزش نبايد نـگـاه مـوقـتـي        
داشته باشيم و تصور كنيم كه تنـهـا   
يكي دو سال به دليل شيوع ويروس 
كرونـا آمـوزش مـجـازي دانـش            

قـبـل از     :  آموزان را داريـم افـزود      

شيوع ويروس كرونـا ايـن مسـئلـه         
مطرح شده بـود كـه آمـوزش در          

سـالـه بـه       10تا  5يك افق نزديك 
سمت مجازي شدن كـامـل پـيـش       

رود كه شيوع كرونا مانند يـك     مي
كاتاليزور عمل كرده و ايـن بـازه         

 .كوتاه شده است
مسئول دفتر استاني سازمان سراج 
در استان كرمان با اشاره به ايـنـكـه      
براي فضاي مـجـازي و آمـوزش          
مجازي دانش آموزان بـايـد نـگـاه       
: ديگـري داشـتـه بـاشـيـم گـفـت              

مديريت اين فضا در حقيـقـت هـم      
دست مسئوالن است و هـم دسـت     

ها و والدين نبايد فـرزنـدان      خانواده
خود را در اين فضا به راحتـي رهـا     

 .كنند
وي با تاكيد بر اينكه مـديـريـت      
ها  اين فضا بايد حتما توسط خانواده

خـريـد گـوشـي       :  انجام شود افزود
 16اختصاصي براي فرزنـدان زيـر       

سال را هيچ كارشناسي در حـوزه      
روان شناسي، علوم تربيتي و رسانـه  
با هر نوع نگاهي در دنـيـا تـوصـيـه        

 .كند نمي
جاللي با اشاره به اينكه والـديـن   
شبكه شاد را روي گوشي خودشان 
نصب كرده و بايد دانش آموزان را 
توجيه كنند كه اين گوشي صـرفـا     
براي آموزش در اختيار آنهـا قـرار     

استـفـاده از سـيـم         :  گيرد گفت مي
هاي دانش آموزي با سـطـح    كارت

درسترسي تنظيم شده بـراي دانـش     
هـا تـوصـيـه          آموزان نيز به خانواده

 .شود مي
اين كارشناس رسـانـه و فضـاي        

مسئله ديگري كه :  مجازي ادامه داد
در اين نوع آموزش وجود دارد و     

بايد از سـمـت مسـئـوالن و         
هـا بـه طـور جـدي            خانواده

مدنظر قرار گيرد تعطيل شدن 
هاي  هاي تفريح، فعاليت زنگ

فوق برنامه و پرورشي اسـت    
اي    كه نيازمند تـدابـيـر ويـژه      

 .است
وي با بيان اينكه در يـك      
بازه يك تا سه سـالـه بـايـد         

هاي شبـكـه    اجراد زيرساخت
بومي، امن و سالم كه هـمـان   
شبكه مـلـي اطـالعـات اسـت در            

هــر :  كشـور ايـجـاد شــود گـفـت           
مشكلي كه در حوزه فضاي مجازي 

شد به دلـيـل      براي كشور ايجاد مي
هاي شـبـكـه مـلـي         نبود زيرساخت
 .اطالعات است

جاللي با اشاره به اينكه بايد ارائه 
يكسري خـدمـات حـمـايـتـي بـه              

ها براي تهيه ابزارهاي الزم    خانواده
بــراي آمــوزش مــجــازي دانــش        
آموزان براي خريد تجهيزاتي چون 
تبلت و لب تاب امن و سالم در نظر 

اگر مسـئـوالن و     :  گرفته شود افزود
ها در كنار هم قرار بگيـرنـد    خانواده

و نســبــت بــه آمــوزش مــجــازي         
خـرج     فرزندان حساسيت بيشتري به

توانند با كمتريـن آسـيـب       دهند مي
 .اين اتفاق را مديريت كنند

 :مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان

 شبكه شاد اقدامي ماندگار در تاريخ آموزش و پرورش كشور
 

 16خريد گوشي اختصاصي براي فرزندان زير 
 كند سال را هيچ كارشناسي در دنيا توصيه نمي
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از بين رفته و /  تصديق امضا شده مدعي است سند مالكيت پالك مزبور به علت نامعلوم مفقود
ائين نامه قانون ثبت مراتـب در     120درخواست سند مالكيت المثني نموده  لذا به استناد ماده 

يك نوبت در تاريخ مندرج در ذيل اگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبـت  
روز پس از انتشـار   10به ملك فوق الذكر با وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد  ظرف مدت 

اگهي  به اداره ثبت شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيـت  
يا سند معامله تسليم نمايند واال پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام 

 الف/ م 837.خواهد شد
  1399/06/29:تاريخ انتشار

 عيسي حافظي فر
 كرمان 1رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

 آگهي تغييرات
آگهي تغييرات شركت منظر سازه كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبـت  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق  10860559714و شناسه ملي  4632
كليه فـعـالـيـت هـاي          :  تصميمات ذيل اتخاذ شد  1399/04/17العاده مورخ 

بازرگاني و خدماتي از جمله فعاليت درامور پتروشيمي و نفتي واردات و صاردات 
انعقاد قراردادبا شركت هاي مرتبط با فرآوردهاي نفتي جهت ايجاد جايگاه هاي 

ايجاد كارخانه روغـن جـهـت تـولـيـد روغـن                  -عرضه فرآورده هاي نفتي 
-واردات صـادرات    –خريد وفروش روغن -..... دستگاههاي سبك و سنگين و

توليد وخريدوفروش روغن و فيلتر هوا ،   -روغن مصرفي با فرومولهاي موردنياز
انعقاد قرارداد بـا    -... ريلي و خط لوله نفت خام و كليه فرآورده هاي نفتي و گاز 

تامين سوخت   -شركتهاي مرتبط جهت عرضه فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي 
خريد و فروش كليه تجهيزات جـايـگـاه هـاي       –فرودگاه هاي و كشتيراني ها 

انجام خدمات تعمير و نگهداشت –سوختي و گاز سي ان جي و قطعات مربوطه 
بازرگاني در بخش مواد معدني شامـل انـواع     -جايگاه سوخت و موارد مربوطه 

بـازرگـانـي در حـوزه         -سنگ هاي معدني و مشتقات آن وساير مواد معدني   
محصوالت و فرآورده هايكشاورزي و دامي نظير خشكبار ، زعفران ، ميـوه هـا     
ومركبات فصل و شيرخشك وساير محصوالت دامي و همچنيـن صـادرات و       

تهيه ، تامين تدارك ، خريد ، توزيع ، فروش و نگهداري مواد -واردات دام زنده 
و مصالح ، ابزارآالت ، ادوات ، ماشين آالت ، قطعات ، الستيك ، تجهيـزات و    
نهاده هاي زنجيره هاي توليد در بخشهاي مختلف صـنـعـت ، كشـاورزي ،           

انجام هرگـونـه خـدمـات       -خدمات ، ماشين آالت و كليه فعاليت مرتبط با آن 
مشاوره اي در امور فني ومهندسي ، اقتصادي ، بازرگاني ، توليـد و صـنـايـع         

ارائه خدمات بازرگاني داخلي و خارجي -وابسته و پيوسته مرتبط با حوزه فعاليت 
اعم از صادرات و واردات كليه محصوالت داخلي و خارجي همچنـيـن احـداث      

رشته كاوشهاي زميني در برگيرنده امـور مـربـوط بـه           -پايانه هاي صادراتي 
فعاليتهاي معدني در زمينه شناسايي ،اكتشاف و استخراج از معادن حمل ،خريـد  
و فروش مواد معدني ، خريد فروش معدن ، اجاره و استجاره معادن ، واردات ،   
صادرات و خريد و فروش تاسيسات و تجهيزات استخراج ، فـرآوري ، امـور           

در صـورت    .  مربوط به سرمايه گذاري در معادن و تبديل مواد خام مـعـدنـي      
ثـبـت   ( ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ موجوزهاي الزم     

 ). فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

 )987129(موسسات غيرتجاري كرمان 
 
 

 آگهي تاسيس
تاسيس شركت سهامي خاص هنرسازان مكعب سفيـد كـارمـانـيـا درتـاريـخ            

ثـبـت و      14008466307به شناسه ملي  16169به شماره ثبت  1398/04/23
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عـمـوم   

انجام مشاوره، طراحي، محاسبه، نظارت و اجـرا  : موضوع فعاليت .  آگهي ميگردد
سازي، بازسازي ابنيـه مـراكـز گـردشـگـري،            هاي عمراني و انبوه كليه پروژه

ها اعم از فلزي و بتني و ابنيه سبك و سـنـگـيـن و          توريستي، اقامتي و هتل
هاي گردشگري، زيباسازي معـابـر    تأسيسات مربوطه، ايجاد محوطه و مجموعه

برداري و تسطيح اراضـي،   سازي، نقشه شهري، ساخت راه و باند فرودگاه و جاده
گودبرداري، شمع كوبي و شمع ريزي، راهداري و اجراي عمليات آسفالت و شن 
و ماسه، طراحي و اجراي پل و تونل، طراحي و اجراي تزئينات و دكـوراسـيـون    

وكارهاي نوآور و نوپـا در     دهنده كسب داخلي، ارائه خدمات توانمند ساز و توسعه
اي و غـيـر    وكارها، بازاريابي غير شبكه دهنده كسب قالب ايجاد و مديريت شتاب

هاي فني، حقوقي و بازرگاني، مشاركت، مديريت، خريـد،   هرمي، ارائه زيرساخت
فروش، واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، شركت در مناقصات و 

صـورت   هاي دولتي و خصوصي، اخذ وام و تسهيالت بانكي به مزايدات و پيمان
هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتبـاري   ارزي و ريالي از كليه بانك

ها و مؤسسـات داخـلـي و         داخلي و خارجي، اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت
خارجي، عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خـارجـي و داخـلـي،           
برگزاري سمينار و همايش و كنفرانس داخلي و خارجي، مشاركت و شركت در   

المللي تخصصي و غيرتخصصي داخل و خارج از كشـور و         هاي بين نمايشگاه
غرفه آرايي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربـط مـدت     

استان كرمان ، شهرستان :  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي :  فعاليت 
كرمان ، بخش مركزي ، شهر كرمان، هزار و يكشب جـنـوبـي ، خـيـابـان             

، طبقه همكف كـدپسـتـي       23، پالك  2، كوچه جنوبي  6هزارويكشب جنوبي
 50000000سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مـبـلـغ       7618614915

سهم آن بـا نـام        100ريالي تعداد  500000سهم  100ريال نقدي منقسم به 
ريال توسط موسسين طي گواهي بـانـكـي شـمـاره           17500000عادي مبلغ 

نزد بانك بانك اقتصاد نوين شعبـه آزادي     1398/04/16مورخ  982701/113
پرداخت گرديده است والباقي در تعهد صاحبان سهام مـي     2701كرمان با كد 

باشد اعضا هيئت مديره خانم زهراالسادات حاج سيد حسيني به شمـاره مـلـي      
سال خانم مريم حـاج     2و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2980685003

و به سمت رئيس هيئت مديـره بـه     2991664630سيد حسيني به شماره ملي 
و به سـمـت     2991666544سال آقاي ايمان ايرانمنش به شماره ملي  2مدت 

سال آقاي سيد كاظم حاج سيد حسيني بـه   2نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
سال و بـه     2و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2992321451شماره ملي 

كليه اوراق و اسـنـاد         :  سال دارندگان حق امضا  2سمت مديرعامل به مدت 
بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي 
و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هـيـئـت      

طـبـق   :  مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مـديـر عـامـل         
اساسنامه بازرسان خانم مليكاسادات حاج سيد حسيـنـي بـه شـمـاره مـلـي              

به سمت بازرس علي البدل به مدت يك سال مالي آقاي سيـد   2980933007
به سمـت بـازرس      2991595078محمد رضا حاج سيد حسيني به شماره ملي 

اصلي به مدت يك سال مالي روزنامه كثير االنتشار نداي وحدت كرمان جهـت  
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخـذ  .  درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد

 . و صدور پروانه فعاليت نمي باشد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 
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 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399شهريور ماه  29شنبه      

 
 
 
 

 123/000/000 سكه طرح قديم
 128/240/000 سكة طرح جديد

 67/500/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

37/500/000 
 

19/820/000 

 اوقات شرعي كرمان
  12:35:                                اذان ظهر   
 18:58:                             اذان مغرب  
 23:55:                   نيمه شب شرعي   
 5:08:                        اذان صبح فردا 
 6:28:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 يا رب العالمين

 )مرتبهصد (

 

 )بخش دوم(حسـ ين وارث آدم 
 »برگرفته از سخنراني دكتر علي شريعتي«

                   
خون، چهره    : چهره اول : هر انقالبي دو چهره دارد     

 .پيام: دوم
و شهيد يعني حاضر، كساني كه مرگ سرخ را به             
دست خويش به عنوان نشان دادن عشق خويش به            

ميرد و به عنوان تنها سالح براي          حقيقتي كه دارد مي   
شود   جهاد در راه ارزش هاي بزرگي كه دارد مسخ مي          

كنند، شهيدند حي و حاضر و شاهد و               انتخاب مي 
ناظرند، نه تنها در پيشگاه خالق كه در پيشگاه خلق نيز و در هر عصري و قرني                  
 .و هر زمان و زميني                                                           

هاي خاموش و پليد       دهند تا زنده بمانند، مرده       و آنها كه تن به هر ذلتي مي          
به قتلگاه  ) ع(تاريخند، و ببينيد كه آيا كساني كه سخاوتمندانه با حسـ ين                  

اند، در حالي كه صدها گريزگاه         اند و مرگ خويش را انتخاب كرده         خويش آمده 
آبرومندانه براي ماندنشان بود، و صدها توجيه شرعي و ديني براي زنده                    

اند، اينها زنده هستند؟ آيا آنها كه         اند و مرده    ماندنشان بود، توجيه و تاويل نكرده     
و تحمل كردن يزيد    ) ع(براي ماندشان تن به ذلت و پستي رها كردن حسـ ين             

 اند؟ دادند؟ كدام هنوز زنده
بيند، زنده بودن و شاهد       هركس زنده بودن را فقط در يك لش متحرك نمي          

كند و مرگ كساني را كه      بيند، حس مي را با همه وجودش مي) ع(بودن حسـ ين 
 .بيند اند، تا زنده بمانند، مي ها تن داده به ذلت

دهد كه در برابر      آموزد و پيام مي     دهد و مي    آنها نشان دادند، شهيد نشان مي     
، و اي   »كند  نتوانستن از جهاد معاف مي    «: پنداريد  ظلم و ستم، اي كساني كه مي      

پيروزي بر خصم هنگامي تحقق دارد كه بر خصم غلبه           «: گوييد  كساني كه مي  
شهيد انساني است كه در عصر نتوانستن و غلبه نيافتن، با مرگ                 ! ، نه »شود

 .كند كشد، رسوا مي شود و اگر دشمنش را نمي خويش بر دشمن پيروز مي
كه قلب به رگهاي خشك اندام، خون،           چنان  و شهيد قلب تاريخ است، هم      

اي كه    رود، جامعه   اي كه رو به مردن مي          جامعه. دهد  حيات و زندگي مي     
اي كه به مرگ      اند و جامعه    فرزندانش ايمان خويش را به خويش از دست داده         

اي كه    اي كه تسليم را تمكين كرده است، جامعه           تدريجي گرفتار است، جامعه   
اي كه اعتقاد به انسان بودن را در          احساس مسؤوليت را از ياد برده است، و جامعه     

خود باخته است، و تاريخي كه از حيات و جنبش و حركت و زايش بازمانده                    
رمق اين جامعه، خون      هاي خشك مرده بي     است، شهيد همچون قلبي، به اندام      

  ترين معجزه شهادتش اين است كه به يك نسل،            رساند و بزرگ    خويش را مي  
 .بخشد ايمان جديد به خويشتن را مي

 كي غايب است؟. شهيد حاضر است و هميشه جاويد
تمام   تر ازشهادتش به ما داده است و آن نيمه           يك درس بزرگ  ) ع(حسـ ين   

حجي كه همه اسالفش، اجدادش،     . گذاشتن حج و به سوي شهادت رفتن است        
تمام   اين حج را نيمه    . جدش و پدرش براي احياي اين سنت، جهاد كردند             

برد تا به همه      كند، مراسم حج را به پايان نمي        گذارد و شهادت را انتخاب مي       مي
گزاران تاريخ، نمازگزاران تاريخ، مؤمنان به سنت ابراهيم، بياموزد كه اگر                 حج

نباشد و اگر   ) ع(امامت نباشد، اگر رهبري نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسـ ين              
در آن لحظه   . يزيد باشد، چرخيدن بر گرد خانه خـ دا، با خانه بت، مساوي است             

تمام گذاشت و آهنگ كربال كرد، كساني كه به             حج را نيمه  ) ع(كه حسـ ين     
چنان در غيبت حسـ ين، ادامه دادند، مساوي هستند با كساني كه در                طواف، هم 

همان حال، بر گرد كاخ سبز معاويه در طواف بودند، زيرا شهيد كه حاضر نيست                
هاي حق و باطل، در همه جهادهاي ميان ظلم و عدل، شاهد                 در همه صحنه  

ها بدهد كه     خواهد با حضورش اين پيام را به همه انسان           است، حضور دارد، مي   
وقتي در صحنه نيستي، وقتي از صحنه حق و باطل زمان خويش غايبي، هركجا              
 !كه خواهي باش                                                            

وقتي در صحنه حق و باطل نيستي، وقتي كه شاهد عصر خودت و شهيد حق و                 
خواهي باشد، چه به نماز ايستاده باشي،          ات نيستي، هركجا كه مي       باطل جامعه 

 .چه به شراب نشسته باشي، هر دو يكي است
 .است »حضور در صحنه حق و باطل هميشه تاريخ                   «شهادت   

 !و غيبت؟
را تنها گذاشتند و از حضور و شركت و شهادت غايب           ) ع(آنهايي كه حسـ ين     

 :اند شدند، اينها همه با هم برابرند، هرسه يكي
را تنها گذاشتند تا ابزار دست يزيد باشد و مزدور           ) ع(چه آنهايي كه حسـ ين      

او، و چه آنهايي كه در هواي بهشت، به كنج خلوت عبادت خزيدند و با فراغت و                 
را تنها گذاشتند و از درد سر حق و باطل كنار كشيدند و در               ) ع(امنيت، حسـ ين    

ها به عبادت خـ دا پرداختند و چه آنهايي كه                ها و زاويه خانه      گوشه محراب 
حضور دارد ـ و    ) ع(جا كه حسـ ين     زيرا در آن . مرعوب زور شدند و خاموش ماندند

حضور دارد ـ هركس كه در صحنه او نيست،     ) ع(در هر قرني و عصري حسـ ين 
اين است  . هركجا كه هست، يكي است، مؤمن و كافر، جاني و زاهد، يكي است             

معنا اين اصل تشيع كه قبول هر عملي يعني ارزش هر عملي به امامت و به                    
بينيم   معناست و مي    اگر او نباشد، همه چيز بي     ! رهبري و به واليت بستگي دارد     

 .كه هست
ها، در    و اكنون حسـ ين حضور خودش را در همه عصرها و در برابر همه نسل              

هاي زمين و زمان اعالم كرده        ها و در همه جهادها، در همه صحنه          همه جنگ 
 .ها و عصرها بعثت كند است، در كربال مرده است تا در همه نسل

 .و تو، و من، ما بايد بر مصيبت خويش بگرييم كه حضور نداريم
و ) ع(رسالت نخستين را حسـ ين    ! آري، هر انقالبي دو چهره دارد؛ خون و پيام        

پيام . يارانش امروز گذاردند، رسالت خون را، رسالت دوم، رسالت پيام است                
هاي   زبان گوياي خونهاي جوشان و تن      . شهادت را به گوش دنيا رساندن است       

رسالت پيام از امروز عصر آغاز       . خاموش، در ميان مردگان متحرك بودن است       
 )! س( »زينب«هاي ظريف يك زن،  اين رسالت بر دوش. شود مي

ـ و رسالت زينب     ! ـ زني كه مردانگي در ركاب او جوانمردي آموخته است            
 .تر از رسالت برادرش دشوارتر و سنگين) س(

آنهايي كه گستاخي آن را دارند كه مرگ خويش را انتخاب كنند، تنها به يك               
مانند دشوار است     اند، اما كار آنها كه از آن پس زنده مي           انتخاب بزرگ دست زده   

هاي دشمن، تا     اش، وصف   و زينب مانده است، كاروان اسيران در پي        . و سنگين 
شود،   افق، در پيش راهش، و رسالت رساندن پيام برادر بر دوشش، وارد شهر مي              

گردد، آن باغ هاي سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از                    از صحنه برمي   
رسد، وارد شهر جنايت، پايتخت         پيراهنش بوي گل هاي سرخ به مشام مي          

قدرت، پايتخت ستم و جالدي شده است، آرام، پيروز، سراپا افتخار، بر سر قدرت              
و قساوت، بر سر بردگان مزدور، و جالدان و بردگان استعمار و استبداد فرياد                  

 :زند مي
سپاس خـ داوند را كه اين همه كرامت و اين همه عزت به خاندان ما عطا                 «
 »...افتخار نبوت، افتخار شهادت: كرد

زينب رسالت رساندن پيام شهيدان زنده اما خاموش را به دوش گرفته است،              
زيرا پس از شهيدان او به جا مانده است و اوست كه بايد زبان كساني باشد كه                   

 .به تيغ جالدان زبانشان برده است
ها، به همه كساني كه بر مرگ حسـ          رسالت زينب پيامي است به همه انسان       
گريند و به همه كساني كه در آستانه حسـ ين سر به خضوع و ايمان                  مي) ع(ين

زندگي هيچ نيست   «را كه   ) ع(اند، و به همه كساني كه پيام حسـ ين          فرود آورده 
 :معترفند؛ پيام زينب به آنهاست كه »جز عقيده و جهاد

اي هركه با اين خاندان پيوند و پيمانداري، و اي هركس كه به                ! اي همه «
در هر عصري و در هر نسلي و        ! پيام محـ مد مؤمني، خود بينديش، انتخاب كن       

: اند  اي، پيام شهيدان كربال را بشنو، بشنو كه گفته             در هر سرزميني كه آمده     
بگو اي همه   . توانند خوب بميرند    توانند خوب زندگي كنند كه مي         كساني مي 

و خاندان او معتقديد،    ) ع(كساني كه به پيام توحيد، به پيام قرآن، و به راه عـ لي              
آييد، اين است كه      خاندان ما پيامشان به شما، اي همه كساني كه پس از ما مي             
ميرد كه    چنان مي   اين خانداني است كه هم هنر خوب مردن را، زيرا هركس آن            

و اگر   »دين«و پيام اوست به همه بشريت كه اگر دين داريد،             . كند  زندگي مي 
ـ آزادگي بشر ـ مسؤوليتي بر دوش شما نهاده است كه به                 »حريت«نداريد  

عنوان يك انسان ديندار، يا انسان آزاده، شاهد زمان خود و شهيد حق و باطلي                 
اند و    كه در عصر خود درگير است، باشيد كه شهيدان ما ناظرند، آگاهند، زنده               

اند و گواه حق و باطل و سرگذشت و            اند و الگوي    هميشه حاضرند و نمونه عمل    
 ».اند سرنوشت انسان

 .و شهيد، يعني به همه اين معاني
 خون و پيام: هر انقالبي دو چهره دارد

و هركسي اگر مسؤوليت پذيرفتن حق را انتخاب كرده است و هر كسي كه                
داند مسؤوليت شيعه بودن يعني چه، مسؤوليت آزاده انسان بودن يعني چه،                مي

بايد بداند كه در نبرد هميشه تاريخ و هميشه زمان و همه جاي زمين ـ كه همه                  
ها كربالست، و همه ماهها محرم و همه روزها عاشورا ـ بايد انتخاب                   صحنه
چنان مردن    يا خون را، يا پيام را، يا حسـ ين بودن يا زينب بودن را، يا آن                : كنند

 .خواهد از صحنه غايب باشد اگر نمي. چنين ماندن را را، يا اين
آنها كه رفتند، كاري حسـ يني كردند، و آنها كه ماندند، بايد كاري زينبي                 «

  ...!»اند كنند، وگرنه يزيدي

 يك جرعه معرفت

 
 

گير شدن ويروس  با همه
ها نفر در  جديد كرونا ميليون

سراسر جهان بيمار شده و 
صدها هزار جان خود را از 
دست دادند، اين درحالي 
است كه سازمان جهاني 

بهداشت اعالم كرده پاندمي 
ويروس كرونا در آينده 

نزديك مهار نخواهد نشد و 
خطر گسترش اين ويروس 

 .هنوز بسيار زياد است
 

درحالي كه كرونا هنوز نه درمان 
قطعي و نه واكسن تاييـد شـده اي       
دارد، پزشكان و متخصصان زيـادي  
در سراسر جهان اين روزها در خط 
مقدم مقابله با كرونا در بيمارسـتـان   
ها ايستاده و براي درمان و نـجـات     

 .جان بيماران تالش مي كنند
اين روزها پزشكان ايراني مقـيـم   
كشورهاي ديگر نيز در كنار انجـام  
رسالت خطير خود تالش مي كننـد  
اطالعات و تجربيات خود در زمينه 
مقابله با اين بيماري و روش هـاي      
موثر پيشگيري و درمان بيمـاران را    
با همـكـاران خـود در ايـران بـه              
اشتـراك گـذاشـتـه و از فضـاي              
مجازي به عنوان فرصتي براي تبادل 
و انتقال نظرات و تجربيات استفـاده  
كنند، آنها همچنيـن پـاسـخـگـوي        
سواالت مردم و مشوق آنهـا بـراي     
جدي گرفتن و توجه بـيـشـتـر بـه          
رعايت پروتكل هاي بهـداشـتـي و      

 .حفاظتي فردي هستند
دكتر پوريا ثابتيان، مـتـخـصـص       
جراحي عروق و فـوق تـخـصـص         
ــوالر در           ــك ــدوواس ــي ان ــراح ج
بيمارستان اليزابـت شـهـر مـونشـن          

از جـملــه ايــن       گـالدبــاخ آلــمـان    
پزشكان ايراني است كه در گفت و 
گوي اختصاصي با ايسنا از كرونا و 
راه هاي پيشگيري و درمان آن مـي  

   .گويد كه در ادامه مي خوانيد
دكتر پوريا ثابتيان، بـا اشـاره بـه        
اينكه ويروس كرونا يك ويـروس    
بسيار مهاجم است كه مي تواند بـه    
راحتي از طريق قطـرات تـنـفـسـي        

هـنـوز    :انتقال پيدا كند، اظهار كـرد 
انتقال اين ويروس از طريق سطـوح  
و مواد غذايي اثبات نشـده اسـت،       
بنابراين بهترين راه مواجهه بـا ايـن       
ويروس همچنـان حـفـظ فـاصـلـه           
مناسب و عدم ارتباط نـزديـك بـا        
افراد ديـگـر و رعـايـت مسـائـل               
بهداشتي همچون ضدعفوني كردن 
دست ها و استفاده از ماسك اسـت  
كه مي تواند از سـرايـت ويـروس        
جلوگيري كرده و زنجيره انـتـقـال      

 .اين ويروس را بشكند
وي با بيان اينكه از زمان شـيـوع     
ويروس جديد كرونا تاكنون، ايـن    
ويروس مدل هاي مختلف و عالئـم  
و درگيري هاي متفاوتـي از خـود       

علت اينكه هنـوز   :نشان داده، گفت
درمان مناسبي براي ايـن ويـروس       
پيدا نشده و واكسن آن نيز به توليـد  
انبوه نرسيده و هـنـوز در مـرحلـه           
تست مانده، تغييرات ويروس اسـت  
كه پيشگيري و درمان آن را سخت 

 .تر مي كند
ميزان شيوع بيشتر شده امـا  
قدرت سرايت كرونـا مـثـل      

 گذشته است
اين پزشك فوق تـخـصـص بـا         
تصريح براينـكـه قـدرت سـرايـت          
ويروس كرونا مثل گذشته اسـت و    

امـا  :  تغييري نكرده، تـوضـيـح داد       
باتوجه به اينـكـه در مـقـايسـه بـا             
روزهاي نخسـت شـيـوع ويـروس         
كرونا افراد كمتر مسائل بهداشتي را 
رعايت مي كنـنـد و تـا حـدودي           
نسبت به رعايت ايـن مسـائـل بـي         
توجه شده اند، همچنين بـه دلـيـل        
مسائل اقتصادي و روانـي كـه در         
جامعه وجود دارد، مـيـزان شـيـوع       
ويروس كرونا بيشتر و حتي بـاعـث   

 .بروز موج هاي جديد شده است
وي با بيان اينكه عالئم بـيـمـاري    

از ابتدا تاكنون تغـيـيـري     19كوويد
نكرده، اما اطالعات ما از بـيـمـاري    

با گذشـت  :  شده است، افزود   بيشتر
چند ماه از پاندمي كرونا در حـال      
حاضر مي دانيم كه اين ويروس مي 
تواند آندوتليوم عروق را درگيـر و    
بيماري هاي عروقي ايجاد كند، مي 
تواند ترومبوز وريد عمقـي و نـيـز        
آمبولي ريه ايجاد كند، همـچـنـيـن     
مي تواند عالئم گوارشي و عصبـي  

 .داشته باشد
تمام عالئم كرونا از قـبـل     
وجود داشت ولي ناشناخـتـه   

 بود
اين پزشك ايراني مقيم آلمان بـا  
يادآوري اينكه تمام عالئم بيمـاري  

از قبل هم وجود داشـتـه،    19كوويد
ولي براي ما ناشناخته بـوده اسـت،     

در طـول زمـان عـالئـم           :  ادامه داد
بيشتر بيماري را ديديم و شناختيـم،  
آزمايش هاي مختلف انجام شـد و    
مقاالت متخلفي در مورد آن نوشته 

 .و منتشر شد
 

طوفان التهـابـي در ريـه        
 برگشت ناپذير است

ــي           ــراح ــصــص ج ــخ ــوق ت ف
اندوواسـكـوالر در بـيـمـارسـتـان            
اليزابت آلمان در مورد مرگ و مير 
ناشي از ابتال به كـرونـا در گـروه          

اين :  هاي سني مختلف، توضيح داد
بيماري افراد در سنين مختـلـف، از     
كودكان تا جوانان و افراد سالمـنـد   
را درگير مي كند، در ايـن مـيـان          
برخي بهبود مي يابند و برخي فوت 
مي كنند، اما مسأله اي كـه وجـود     
دارد اين اسـت كـه در ابـتـال بـه              

طــوفــان «ويــروس كــرونــا اگــر        
يا طوفان التهـابـي در      »سايتوكايني

ريه به وجود آيـد  
معموال بـرگشـت     

 .ناپذير است
ــان        ــي ــا ب وي ب
ــان     ــكــه طــوف ــن اي
التهابي در ريه مي 
تــوانــد در افــراد      
كهنسال يا جـوان    
و افـــراد داراي       
بيماري هاي زمينه 
اي يا بدون هـيـچ     
بيماري زمينـه اي    
اتفاق بيفتد، عنوان 

اگر طوفان التهـابـي در ريـه        :  كرد
اتفاق بيفتد، به قدري التهاب در ريه 
باال مي رود كه حتي بـا دسـتـگـاه         
هاي تنفسي هم نمي شـود تـنـفـس       
بيمار را برقرار كرد و متاسفانه بيمار 

 .فوت مي كند
پيشگيري از كرونا با حـفـظ   

 فاصله و استفاده از ماسك
دكتر ثابتيان در ادامه به اقدامـات  
مقابله اي با شيوع كرونا در آلـمـان   

سياست دولـت  :  اشاره و اظهار كرد
آلمان براي مقابله با ايـن ويـروس       
ايجاد فاصله در بـيـن مـردم بـوده           
است، در ايـن راسـتـا اقـدامـاتـي             
همچون كار از داخـل مـنـزل در            
دستور كار قرار گرفت تا افـراد تـا     
جايي كه ممكن اسـت در خـانـه          
بمانند، ضمن اينكه در محيط هـاي    
عمومي نيز بايد حتما فاصله ايمـنـي   

 .افراد با يكديگر رعايت شود
وي با اشاره بـه اجـبـاري بـودن         

 150استفاده از ماسك و جـريـمـه      
يورويي براي استفـاده نـكـردن از        

در مـكـان هـاي        :  ماسـك، افـزود    
عمومي، وسـايـل حـمـل و نـقـل             
عمومي، ايستگاه هاي اتـوبـوس و       
قطار، مراكز خريد و حتي رستوران 
ها استفاده از ماسك اجباري اسـت  
و فرد تا زماني كه سـر مـيـز غـذا           

 . ننشسته بايد ماسك داشته باشد
همه مراكز و فروشگاه ها موظف 
اند وسايل ضدعفوني در اخـتـيـار        
مشتريانشان قرار دهند و در مدارس 
هم ميزهاي دانش آموزان و ورود     
و خروج آنها به مدرسه و كـالس      

 .درس با حفظ فاصله است
اين پزشك فوق تخصص، حفظ 
فاصلـه افـراد، كـم كـردن زمـان              
حضور در اجتماعات، استـفـاده از     
ماسك و رعايت مسائل بهداشتي و 
ضدعفونـي كـردن دسـت هـا را             
مهمترين مواردي برشمـرد كـه در       
همه مقاطع و شرايط تالش مي شود 
در كشور آلمان رعـايـت شـود و          

مردم آلمان بـراي قـوانـيـن         :  افزود
احترام زيادي قائل هستـنـد و اگـر        
كسي اين مسائل را رعايت نـكـنـد      

 .خودشان تذكر مي دهند
رمديسيوير، تـنـهـا داروي      
مورد استفاده براي بيـمـاران   

 بدحال در آلمان

وي در ادامه به داروهـاي مـورد     
استفاده براي درمان كرونا در آلمان 

در آلـمـان     :  نيز اشاره كرد و گفـت 
براي بيماران مبـتـال بـه كـرونـا از            
داروهاي حمايتي استفاده مي شود؛ 
اگر بيمار مشكالت گوارشي، تهوع 
و استفراغ داشته باشد داروي ضـد      
درد، تهوع و استفراغ و همـيـنـطـور     
سرم تجويز مي شود و بـه نـوعـي          
درمان هاي عـالمـتـي بـراي ايـن            

در كنـار  .  بيماران صورت مي گيرد
آن مواد غذايي با كالري مناسب بـه  

دارويي كه بـه    .  بيمار داده مي شود
صورت رايج براي بيماران بـدحـال   
و موارد بستري در آي سي يـو در      
آلمان تجويز مي شود شـود فـقـط      
رمديسيوير است كـه بـه صـورت        

 .منظم استفاده مي شود
ماهه واكسن  6تا  3كارايي 

 كرونا
وي واكسن كرونا را به احتـمـال   

ماه موثر دانست و    6تا  3زياد براي 
بعد از گـذشـت ايـن         :توضيح داد

مدت نوع جـديـد واكسـن بـايـد            
تزريق شود، چـون ويـروس نـوع          
خود را عوض مي كند و مـمـكـن      
است آنتي بادي در خون اثر خـود    
را از دست بدهد، بـا ايـن وجـود          
همين فاصله، زماني به ما مي دهد تا 
بيماري را كنترل كـرده و مـيـزان          
مرگ و مير در جامعه را كـاهـش       
دهيم تا زماني كه مدل هاي جديـد  
واكسن توليد و عرضه شود و ايـن      

 .فرايند ادامه خواهد داشت
 

مردم بايد ياد بگيـرنـد بـا      
 كرونا سازگار شوند

اين پزشك فوق تخصص ايرانـي  
مقيم آلمان با تصـريـح بـرايـنـكـه           

از بين نمي رود و  19بيماري كوويد
احتماال افراد زيادي به اين بيـمـاري   
: مبتال مـي شـونـد، تـاكـيـد كـرد             

كشورها بايد با اين بيماري سازگـار  
كرونا ويـروسـي      شوند، چراكه كه

است كه تغييرات مختلفي داشتـه و    
مي تواند همچنـان در بـيـن افـراد           
مختلف منتـقـل شـود، بـنـابـرايـن            
اميدوارم با واكسـن بـتـوان آن را          
كنترل كرد، ولي به طور كلي مردم 
بايد ياد بگيـرنـد بـا ايـن ويـروس            

 .سازگار شوند

 

 آنچه كه بايد درباره
 مواد ضدعفوني كننده بدانيم 

 
عضو هيئت عـلـمـي    
گروه مهندسي شيـمـي   

اي  دانشگاه فني و حرفه
ــايــجــان شــرقــي     آذرب

تـمـاس مـكـرر       : گفت
تركيبات ضـدعـفـونـي     
كننده با سيستم تنفسـي  
يا اختالط نـاآگـاهـانـه     

هاي مختـلـف    فرآورده
ها، مـمـكـن اسـت        با يكديگر و استنشاق بخارات مربوط به اين فراورده

 .موجب تنگي نفس و بروز اختالالت ديگر شود
كـه تـمـامـي مـواد             با بيان ايـن  وگو با ايسنا ندا پورجعفري در گفت
هاي داراي مجوز و استانـدارد در صـورت        شوينده و ضدعفوني كننده

مصرف بيش از حد و نادرست عوارضي را به همراه خواهـنـد داشـت،      
براي پيشگيري از اين عوارض بايد تركيبات ضدعفوني كـنـنـده    :  گفت

هاي داراي تهويه مناسب و همراه با مـاسـك و در صـورت             در محيط
امكان دستكش استفاده شده و از تركيب مـواد ضـدعـفـونـي كـنـنـده             

 .مختلف با يكديگر پرهيز شود
وي در خصوص عوارض رايج مصـرف ضـدعـفـونـي كـنـنـده و                 

متاسفانه عموم مردم سراغ هـر نـوع مـاده ضـد           :  ها، اظهار كرد شوينده
عفوني كننده رفته و استفاده از مواد مختلف را به صرف داشتن عـنـوان     
ضدعفوني كننده جايز مي شمارند؛ از اين رو بايد طـي يـك فـرآيـنـد          

هاي مردم به سمت محصوالت داراي مجـوز و     آموزش مستمر، انتخاب
 .استانداردهاي الزم برود

ي امـروز در         نبايد كتمان كرد كه سطح آگاهي جامـعـه  :  وي گفت
وضعيت بهتري نسبت به گذشته قرار دارد، اما اين هم قـابـل اغـمـاض         

هاي ناشي از    نيست كه همچنان قشر بزرگي از جامعه در معرض آسيب
هاي تقلبي هستند؛ بنابراين بايـد   مصرف مواد ضدعفوني كننده و شوينده

 .بعد از اطمينان از اعتبار محصول به مشخصات آن نيز دقت شود
ها و هشـدارهـاي درج شـده         توصيه   وي با اشاره به ضرورت مطالعه

روي تمامي محصوالت نحـوه  :  روي محصوالت بهداشتي، تصريح كرد
نگهداري و اقداماتي جهت كنترل ميزان آسـيـب در صـورت تـمـاس            
احتمالي با پوست،چشم و دهان توضيح داده شده كه الزم است از قبـل  

 .ها دقت شود به آن
به گفته پورجعفري؛ ضروري است تا ماده ضدعـفـونـي كـنـنـده را           
باتوجه به نوع مصرف آن تهيه كنيم؛ به عنوان مثال مـاده ضـدعـفـونـي        

هـا نـبـوده و           اي كه براي سطوح استفاده مي شود مناسب دسـت  كننده
شود، مناسب شستشوي مـيـوه    ها به كار گرفته مي اي كه براي دست ماده

  .و سبزيجات نيست
اين استاد دانشگاه آثار سوء مصرف اين مواد را در بلندمدت و كوتاه 

هاي ناشـي از اسـتـنـشـاق مـكـرر               مدت مشكالت تنفسي يا مسموميت
هاي پوستـي مـانـنـد خشـكـي            بخارات مواد ضدعفوني كننده و آسيب

البته تمامي اين عواملي در صـورت  :  پوست و اگزما عنوان كرد و گفت
 .مديريت و مصرف صحيح قابل كنترل هستند

ها به نوعي تبـديـل بـه       كه با شيوع كرونا ويروس، خانه وي با بيان اين
با هم ديـگـر       نبايد دو شوينده:  آزمايشگاه شيمي شده است، عنوان كرد

هـا مـوارد        تركيب شود؛ چراكه هر نوع شوينده و ضدعفونـي كـنـنـده      
هـاي     مصرف خاص خود را داشته و ما نيز بايد به عنوان مصرف كننـده 

 .محتاط و آگاه، حافظ جان خود و عزيزانمان باشيم
 متانول خاصيت ضدعفوني كننده ندارد

عضو هيئت علمي گروه علوم مهندسي، مهندسي شيمي و طـراحـي       
متانول عـالوه بـر     :  استان يادآور شد  اي فرآيندهاي دانشگاه فني و حرفه

كه خاصيت ضدعفوني كنندگي ندارد، تركيب سمي نـيـز بـوده و           اين
 .تواند جذب پوست شده و مخاطراتي براي سالمت ايجاد كند مي

مصرف خوراكي متانول منجر به كوري شده و حتي تا :  وي ادامه داد
هاي اخير به تكرار شاهد ايـن   رود كه متاسفانه در ماه حد مرگ پيش مي

  .ايم مسئله بوده
اي بـهـتـريـن          كه چه مـاده  پورجعفري در پاسخ به سوالي مبني بر اين

ها و سـبـزيـجـات        گزينه براي ضدعفوني كردن دست و شستشوي ميوه
بهترين روش شستشوي دست، شستشوي كـامـل و       :  است؟، اظهار كرد

صبورانه با آب و صابون بوده و در صورت عدم دسترسي به صابـون از    
درصد استفاده شود؛ همـچـنـيـن      70هاي حاوي اتانول  ضدعفوني كننده

هـاي     جات نيز بهتر است از مـحـلـول        براي شستشوي سبزيجات و ميوه
 .ضدعفوني كننده مخصوص اين امر استفاده كنيم

هـا تـوسـط       خاصيت از بين بردن پروتئين داخلي ميكروب:  وي گفت
رقـيـق كـردن         الكل در بازه غلظتي مشخصي كارايي دارد؛ از ايـن رو   

درصد هم به لحاظ اثربخشي و هم به منظـور صـرفـه       70الكل تا حدود 
  .جويي حائز اهميت است

 آيا مي دانيد؟

 پزشك فوق تخصص ايراني مقيم آلمان در گفتگو با ايسنا مطرح كرد؛

 از طوفان التهابي برگشت ناپذير ريه
 ماهه واكسنهاي كرونا 6تا  3تا كارآيي  

 

 

 )نوبت دوم(  آگـهي مزايده 
 اجاره ساليانه يك باب مغازه

  30136/140) شماره مزايده مرجع(
اجاره ساليانه  كرمان در نظر دارد،        2اداره آموزش و پرورش ناحيه        

يك باب مغازه آيس پك واقع در بلوار جمهوري اسالمي             
از طريق مزايده عمومي و با جزئيات          جنب هنرستان رسالت را      

مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي               
 5099030136000005( و با شماره مزايده       ) setadiran.ir(دولت  

 .به صورت الكترونيكي واگذار نمايد) شماره سيستمي
صبح الي    10از ساعت         1399/06/25: زمان انتشار در سايت      

 .صبح  8ساعت   99/07/05
صبح الي       8از ساعت        99/06/26  :مهلت ارائه پيشنهادات   

 .صبح 8ساعت   99/07/05
 .ظهر 13صبح تا  8از   99/06/31تا    99/06/26:  تاريخ بازديد

 صبح                                                                               9ساعت  99/07/05 :زمان بازگشايي 
 صبح  10ساعت  99/07/05: زمان اعالم به برنده

واحد   2به اداره آموزش و پرورش ناحيه          : جهت اطالعات بيشتر  
 .  كارپردازي مراجعه نماييد

 32735152: تلفن تماس 
 كرمان  2اداره آموزش و پرورش ناحيه  

 آگهي گواهي حصر وراثت
به شرح دادخـواسـت شـمـاره          26آقاي يوسف موسي پور فرزند ياراحمد داراي شناسنامه 

به ...  توضيح داده شادروان ياراحمد موسي پور سياه جل فرزند نورا 99/06/24مورخ  9900551
در شهر بافت فوت شده و وراث منحصر حين الفوت وي    1387/8/24در تاريخ  20شناسنامه 
 :عبارتند از

 فرزند متوفي 1364ت ت  3131592508ـ يوسف موسي پور ش م 1
 فرزند متوفي 1360ت ت  3130940529ـ موسي موسي پور ش م 2
 فرزند متوفي 1355ت ت 3130192360ـ علي موسي پور ش م 3
 فرزند متوفي 1338ت ت  3130128212ـ كرامت موسي پور ش م 4
 فرزند متوفي 1350ت ت  3130484892ـ كنيز موسي پور ش م 5
 فرزند متوفي 1342ت ت  3130129111ـ فاطمه موسي پور ش م 6
 همسر متوفي 1315ت ت  3130246932ـ دختر بس سياه جل انجرك ش م 7

لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانـچـه كسـي      
اعتراض دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهي 
به شوراي حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيت نـامـه اي جـز        

 الف/ م  232.رسمي و سري كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
 شهرستان بافت 2دفتر شوراي حل اختالف شماره 

 
 آگهي گواهي حصر وراثت

به شرح دادخـواسـت شـمـاره          26آقاي يوسف موسي پور فرزند ياراحمد داراي شناسنامه 
توضيح داده شادروان دختربس سياه جل انجرك فرزند درمحمـد   99/06/24مورخ  9900550

در شهر بافت فوت شده و وراث منحصر حين الفوت  1397/10/01در تاريخ  833به شناسنامه 
 :وي عبارتند از

 فرزند متوفي 1364ت ت  3131592508ـ يوسف موسي پور ش م 1
 فرزند متوفي 1360ت ت  3130940529ـ موسي موسي پور ش م 2
 فرزند متوفي 1355ت ت 3130192360ـ علي موسي پور ش م 3
 فرزند متوفي 1338ت ت  3130128212ـ كرامت موسي پور ش م 4
 فرزند متوفي 1350ت ت  3130484892ـ كنيز موسي پور ش م 5
 فرزند متوفي 1342ت ت  3130129111ـ فاطمه موسي پور ش م 6

لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانـچـه كسـي      
اعتراض دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اشخاصي باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهي 
به شوراي حل اختالف تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و هر وصيت نـامـه اي جـز        

 الف/ م 231.رسمي و سري كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
 شهرستان بافت 2دفتر شوراي حل اختالف شماره 
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معـاون كـل وزيـر         :  سرويس خبر
بهداشت، درمان و آموزش پـزشـكـي    

هم اكنون بيشترين نگراني ما از :  گفت
باب شيوع ويروس كرونا در تـهـران       
است كه به دليل پـايـتـخـت بـودن و          
افزايش باالي ترددها از سايـر اسـتـان      
هاي كشور، به عنوان چهارراه تـبـادل     
بيماري كرونا در كشور تبديـل شـده     
است ضمن آنكه در روزهـاي اخـيـر      

 19شاهد افزايش مبتاليان به كـوويـد     
در استان هاي آذربايجان شرقي و قـم    

 .نيز بوده ايم
ايرج حريرچي در گفت و گـو بـا       
ايسنا درباره موج سوم ايپدمي كـرونـا     

پيش بيني مي كرديم با تـوجـه     :  گفت
افزايش سفرهايي كه در هـفـتـه اول          
شهريورماه در سطح كشور رخ داد و   
افزايش ترددهاي اجتماعي را شـاهـد     
بوديـم، از هـفـتـه سـوم و چـهـارم                  
شهريورماه تا دو هفته افزايـش مـوارد     

هفـتـه افـزايـش مـوارد           6بستري و تا 
 .مرگ و مير را در كشور داشته باشيم

وي با بيان اينـكـه در هـفـتـه اول            
 693هـزار و         12شهريورماه حـدود    

مورد مثبت بستري شده قطعي ابتال بـه  

كرونا در كل كشور دارشتيم كه ايـن    
روند نزولي و در هفته دوم شـهـريـور      

 6200ادامه داشت و موارد قطعي بـه      
متاسـفـانـه در      :  مورد رسيد اظهار كرد

هفته سوم شهريورمـاه تـعـداد مـوارد         
نفر رسيـد كـه      7700بستري به حدود 

نسبت به هفته دوم شهريورماه افزايـش  
روند مبتاليان را نشان مي دهد ضـمـن   
آنكه در هفته سوم هـم دوبـاره نـرخ        
مرگ و مير ناشي از ابتال بـه كـوويـد      

 .روندي افزايشي پيدا كرده است 19
معاون كل وزير بهداشـت، شـروع     
فصل سـرمـا و افـزايـش تـرددهـاي             
اجتماعي به واسطه بازگشايي مـدارس  
را از نگراني هايـي روزهـاي آيـنـده         

از مردم خواهش :  دانست و اظهار كرد
مي كنيـم هـمـچـنـان از تـرددهـاي              
غيرضروري خودداري كرده و شسـت  

ها، رعايت فاصله  و شوي مرتب دست
گذاري فيزيكي و اجتناب از تـردد و      
تجمع را همچنان در دستور كار داشته 
باشند تا در فصل پاييز مشكـل جـدي     

حريرچي در پاسخ به اين .نداشته باشيم
سوال كه آيا كشور با موج سوم شيوع 
: كرونا روبرو شده است؟ اظهار كـرد   

خارج از اسم گذاري، اميـدواريـم بـا      
به تجربه هاي تـلـخ خـردادمـاه        توجه

و آمار باالي فوتي ها )  افزايش سفرها( 
در مردادماه و همچنين نـزديـكـي بـه       
فصل سرما كه مردم تمايل بـيـشـتـري       
براي در خانه ماندن دارند و در نتيجـه  
احتمال انتقال ويروس بـاال مـي رود،       
هوشمندانه عمل كرده و بتوانيـم ايـن     
وضعيـت را بـه خـوبـي پشـت سـر                 

هـم اكـنــون     :  وي گـفـت    .بـگـذاريـم   
بيشترين نگراني مـا از بـاب شـيـوع             
ويروس كرونا استان تهران اسـت كـه     
به دليل پايتخت بودن و افزايش بـاالي  
ترددها از ساير استان هاي كشور، بـه    

عنوان چهارراه تبادل بيماري كرونا در 
كشور تبديل شده است ضمن آنـكـه     
در روزهاي اخـيـر شـاهـد افـزايـش             

در استان هـاي       19مبتاليان به كوويد 
آذربايجان شرقـي و قـم نـيـز بـوده              

معاون كل وزير بهداشت در پاسخ .ايم
به اين سوال كه كـدام اسـتـان هـاي           
كشــور هــم اكــنــون در وضــعــيــت         

خـيـلـي    :  خطرناكي قرار دارند گـفـت  
رك و شفاف مي توان گفت كـه در    
حال حاضر هيچ استان كشـور ايـمـن      
نبوده و رفتارهايمان بـايـد در تـمـام           

 .استان ها، رفتارهاي ايمن گونه باشد

 برگزاري مراسم اربعين
 در جوار مزار سردار 

 شهيد سليماني 
مديركل تبليغات اسالمي استان كرمان از برگزاري مـراسـم   :   سرويس خبر

هاي بـهـداشـتـي      اربعين در جوار مزار سردار شهيد سليماني با رعايت پروتكل
 .خبر داد

هـاي     با اشاره به برنامـه  مهر  حجت االسالم غالمحسين حقاني در گفتگو با
هايي در اسـتـان بـا       مطمئناً در ايام اربعين برنامه:  اربعين در استان كرمان گفت

هـاي     هاي بهداشتي همچون راه اندازي مـوكـب هـا، طـرح         رعايت پروتكل
 .شود هاي شاخصي در سطح استان برگزار مي ابتكاري و برنامه
به طور كلي در حال ارتباط گيري و رايـزنـي بـا سـتـاد              :  وي اضافه كرد

در خصوص برگزاري يا عدم برگزاري پياده روي اربعين هستيم و  كرونا ملي
 .ها مشخص خواهد شد تر كم و كيف برنامه متناسب با آن به صورت دقيق

مديركل تبليغات اسالمي استان كرمان با بيان ايـن مـطـلـب كـه اهـداي               
هـاي     تـوانـد از طـرح        نذورات در موكب ها ممنوع است اما در كنار آن مي

هاي مومنانه، بهره بـبـرنـد،       آوري كمك ديگري همچون ماشين نويسي، جمع
شود كه در شهر  هاي شاخصي نيز در سطح استان برگزار مي برنامه:  اظهار كرد
توان به برگزاري اربعين در گلزار شهداي كرمان و در جوار مـرقـد    كرمان مي

سردار شهيد سليماني و همچنين مسجد امام اشاره كرد كه در آن از سخنراني 
خاتمي نيز استـفـاده   ...  حسيني اراكي و آيت ا... هايي همچون آيت ا شخصيت

وي با اشاره به اينكه طبق اعالم وزارت بهداشت و دانشـگـاه عـلـوم         . شود مي
هاي بهداشـتـي    درصد از پروتكل 85هاي مذهبي  پزشكي استان كرمان، هيئت

به لـطـف خـدا امسـال نـيـز               :  رعايت كرده اند، عنوان كرد محرم را در ايام
احساس رضايت داشتند و سـطـح كـيـفـي           محرم برگزاركنندگان مراسمات

 .نيز داراي كيفيت باالتري بودند) ها ها و روضه خواني سخنراني(ها  برنامه
جـاي تشـكـر ويـژه از دانشـگـاه               :  حجت االسالم حقاني اظهـار داشـت    

پزشكي، كرمان آموزش و پرورش استان، سپاه نيروي انتظامي و كـلـيـه       علوم
عواملي كه در برگزاري اين مراسمات همكاري كردند، دارد و اميدواريم كه 

كسانـي بـراي مـراسـم اربـعـيـن و                 مقام معظم رهبري طبق فرمايش...  شاا ان
گيري كنند كه دغدغه آن را داشته باشند و در اين زمـيـنـه     ها تصميم عزاداري

 .بهترين تصميم را بگيرند

 :گهر خبر داد معاون فني مهندسي مجتمع گل

ورزشگاه آماده  2گهر با  گل
 حضور در ليگ برتر

 
 
 
 
 
 

و شـهـيـد      )  ع( هاي امـام عــ لـي          تجهيز و بهسازي ورزشگاه :  سرويس خبر
گهر انـجـام    سليماني به بهترين شكل ممكن توسط شركت معدني و صنعتي گل

 .شده است
سازي يـك ورزشـگـاه       گهر به ليگ برتر، آماده پس از صعود تيم فوتبال گل

مناسب و مجهز براي برگزاري مسابقات ليگ برتر به دغدغه اصـلـي مـديـران         
گهر تبديل شد و در نهايت با همت و تـالش   ارشد شركت معدني و صنعتي گل

در مـدت بسـيـار        )  ع( شبانه روزي مديران اين شركت، ورزشگاه امام عــ لـي      
 .كوتاهي به بهترين شكل ممكن براي ميزباني ليگ برتر آماده شد

همچنين طرح توسعه و تجهيز ورزشگاه سردار شهيد سليماني نيز بـه عـنـوان      
گـهـر      گهر از سال گذشته در دستور كار مديران گـل  ورزشگاه اختصاصي گل

هاي عمراني در اين مجموعه در مـراحـل        قرار گرفت و در حال حاضر فعاليت
 .باشد پاياني مي

و ورزشگاه شـهـيـد    )  ع( جهت اطالع از آخرين وضعيت ورزشگاه امام عـ لي
وگويي با مهندس شهسواري پور معاون فني مهندسـي مـجـتـمـع         سليماني گفت

 .گهر انجام شده است گل
هاي عمراني، فني و تجهيزاتي در ورزشگاه امام عــ لـي     فعاليت

در حوزه ارتقا، تكميل يا تجهيز بر چه اساس و ساختاري شكل )  ع( 
  گرفته است؟

بايد اين نكته را عـرض      )  ع(در خصوص ارتقا و تكميل ورزشگاه امام عـ لي
اجرا و گسـتـرش       .  كنم كه در اين مدت اقدامات زيادي صورت پذيرفته است

عدد برج نور اطـراف زمـيـن بـازي، سـاخـت                4سكوهاي تماشاگران، نصب 
هاي كنترلي ورود و خـروج تـمـاشـاگـران،             رختكن بازيكنان و داوران، گيت

هاي ذخيره بازيكنان، زون بندي سـكـوهـاي       ، نيمكتVVIP اجراي ساختمان
هـاي     تـريـن دوربـيـن         سازي ورزشگاه، استفاده از باكيفيت تماشاگران، محوطه

هاي بهداشتي و مواردي از ايـن     مداربسته براي كنترل سكوها، ساخت سرويس
همـچـنـيـن اجـراي        .  ميليارد ريال انجام شده است 280اي بالغ بر  دست با هزينه

برخي اقدامات نظير تامين ديزل ژنراتور براي تامين برق مورد نياز ورزشگاه در   
  .هنگام قطع برق احتمالي در دستور كار قرار گرفته است

آخرين وضعيت تكميل و تجهيز ورزشگاه سردار شهيد سليمـانـي   
 گهر چگونه است؟ گل

زمين چمن اجرا شده در ورزشگاه اختصاصي سردار شـهـيـد حـاج قـاسـم             
بـا  .  هاي موجود در دنيا اسـت  روزترين سيستم گهر داراي يكي از به سليماني گل

هاي مرتبط با نگهداري و تعميـرات چـمـن مـربـوطـه و              هدف كاهش ريسك
هـاي     افزايش عمر آن، يك تيم بصورت كامالً تخصصي براي اين امر آمـوزش 

اند و اميدواريم مشكل خاصي در اين زمينه نـداشـتـه بـاشـيـم امـا             الزم را ديده
هـاي     خـاطـر تـحـريـم             متاسفانه عواملي همچون شرايط حاكم بـر بـازار بـه         

هاي ايجاد شده و همـچـنـيـن شـيـوع          تبع آن محدوديت  المللي و به بين  ظالمانه
اند تا برخي تاسيسات مرتبـط بـا      بيماري منحوس كرونا دست به دست هم داده

پروژه در موعد مقرر به پايان نرسد كه با اين وجود اجراي آن در اسرع وقت و   
 .با مرتفع كردن مشكالت ايجاد شده، در دستور كار قرار دارد

برداري  اكنون در حال بهره رغم همه اين مشكالت، چمن اين ورزشگاه هم به
سنجي و شـدت كـوبـش       هاي هوشمند، سرعت است و زيرساخت نصب سيستم

توپ و بازيكنان نيز انجام شده است و اميدواريم بتوانيم تجهيزات مربوطه را در 
همچنين بايد اين نكته را اضـافـه كـنـم كـه          . آينده نزديك تامين و نصب كنيم

هاي مـوجـود    اسكوربورد نصب شده در ورزشگاه نيز از يكي از بهترين شركت
در كشور تهيه شده است كه از منظـر سـايـز، دومـيـن اسـكـوربـورد بـزرگ                  
ورزشگاهي در كشور و به لحاظ كيفيت تصوير و رزولـوشـن اولـيـن نـمـونـه            

 .با كيفيت در كشور است  اجراشده
هـاي     صندلي به جايگـاه  2500در خصوص سكوهاي تماشاگران نيز بيش از 

شود تا پايان آبان ماه سـال جـاري      بيني مي تماشاگران اضافه شده است كه پيش
 .ها به پايان برسد نصب آن

هاي سرپوشيده و تجهيزات مـجـمـوعـه        ها و مكان برخي سالن
ها مـثـل بـدنسـازي و            ورزشي شهيد سليماني براي برخي رشته

تيراندازي هم در دست اقدام است، اين پروژه ها در چه شرايطي 
 قرار دارند؟

بـرداري     سالن بدنسازي در مجموعه ورزشي شهيد سليماني تكميل و به بهـره 
  روزي در آن اجرا شده است و كلـيـه   رسيده و طراحي داخلي بسيار جذاب و به

تجهيزات بدنسازي از معتبرترين برندهاي جهاني تهيه و در اختيار ورزشـكـاران   
 .اي و كارگري شركت قرار گرفته است حرفه

هاي اين مجموعه  در خصوص سالن تيراندازي و تكميل طراحي داخلي سالن
 .هم در حال اخذ مجوزهاي مربوطه جهت برگزاري مناقصه هستيم

همچنين در اين ورزشگاه كليه الزامات جهت برگزاري مسابقات ليگ برتـر   
مهيا شده است و بدين ترتيب شهرستان سيرجان از اين پس داراي دو ورزشگاه 

 .هاي ليگ برتر خواهد بود مناسب براي ميزباني بازي
گـهـر    گل 2اي براي بهسازي و تجهيز ورزشگاه شماره  چه برنامه

گهر در حال زيرسازي براي اجـراي چـمـن         گل 2در ورزشگاه شماره داريد؟
مصنوعي هستيم و پيمانكار مربوطه اخيرا فعاليت خود را آغاز كـرده اسـت و         

در عـيـن حـال        .  ماه آينده اجراي آن به اتمام خواهد رسيد 4نهايتاً ظرف مدت 
است كه براي اين مجموعه ورزشي نيز سكوي تماشاگران و   تصميم گرفته شده

 .روشنايي الزم براي زمين بازي تمريني مهيا شود
هاي عمراني كه حوزه ورزش شركت در حال اجـرا     همچنين از ديگر پروژه

نور سيرجان و  زمين چمن طبيعي فوتبال در دانشگاه پيام 2توان به ايجاد  دارد مي
بهداشتي و روشنايي زميـن   ساخت فضاهاي مورد نياز آن نظير رختكن، سرويس

اي پايه و ورزش شهرسـتـان    هاي حرفه بازي اشاره كرد كه كمك شاياني به تيم
  .خواهد كرد

 :معاون كل وزير بهداشت

 هيچ استاني دركشور ايمن نيست

مديرعامل شركـت  :  سرويس خبر
: آب و فاضالب استان كرمان گفت

تبديل به مـجـمـوعـه اي چـابـك،           
خوشفكر، پيشتاز، خالق و نـوآور،      

ماهه دوم    6رويكرد اين شركت در 
 .امسال است

محمد طـاهـري در نـخـسـتـيـن              
گردهمايي مديران اين شركت پـس  
از يكپارچه سازي شركت هاي آب   
و فاضالب شـهـري و روسـتـايـي            

مـوفـقـيـت يـا عـدم           :  اظهارداشـت 
موفـقـيـت يـكـپـارچـه سـازي بـه                
چگونگي مديريت ما در مجـمـوعـه    

 . بستگي دارد
هر دو طيف نيرو بايـد  :  وي افزود

ضمن داشتن برخـورد مـنـاسـب بـا          
يكديگر خود را با شرايط جديـد و    
رفتار سازماني تطبيق دهند تا شـاهـد   

مديرعامـل  .  مجموعه يكدست باشيم
شركت آبفا استان كرمان بـا بـيـان        
اينكه در ايـن شـركـت عـالوه بـر            
روابط عمومي، سه مدير ديـگـر بـه      
طور مستقيم كار نظارتي را برعهـده  

هـر چـه     :  دارند خـاطـرنشـان كـرد        
نظارت بيشتر باشد خـروجـي پـاك      
تر، سالم تر و مورد رضايـت مـردم     

 . خواهد بود
وي با اشاره به گزارش هاي ارائـه  
: شده از سوي معاونان يـادآور شـد      

آمارها به خوبي گوياي عـمـلـكـرد       
شركت است و نقاط قوت و ضعـف  
را نشان مي دهد بنابـرايـن بـايـد بـا          
تمركز بر نقاط ضعف براي رفع آنها 

طاهري با بيـان ايـنـكـه       .  تالش كرد
تصميمات بايد با پشتوانه فـكـري و     
منطقي اتخاذ شود خطاب به مديران 

توجه داشته باشيد كـه تـمـام      :  گفت
تصميمات در چارچـوب سـاخـتـار       

 . سيستماتيك اتخاذ شود

نيروي انساني بيل مكانيكـي  
 نيست

طاهري در ادامه با تأكيد بر اينكـه   
نيروي انساني بزرگترين سرمايه ايـن  

انسـان  :  شركت است تصريـح كـرد    
كرامت، شخصيت و حرمـت دارد؛    
بنابراين در سيستم نيرو و ارزش هاي 
انساني بايد محترم بـاشـد؛ نـيـروي         

وي ادامه . انساني بيل مكانيكي نيست
نيروي انساني خط قـرمـز ايـن        :  داد

شركت است و ما تـنـهـا در قـبـال          

حقوق نيروي انساني مسئول نيستـيـم   
بلكه شأن، منزلت و جان آنـهـا نـيـز       

 . بايد براي ما مهم و محترم باشد
مديرعامل شركت آبـفـا اسـتـان         
كرمان با بيان اينكه جذب نيرو بايـد  
پيرو ضابطه و در قـالـب قـاعـده و           

حق نـداريـم     :  چارچوب باشد افزود
نيروي انساني را بازيچه خود كنيـم؛  
حق كارگران در اين شركت نبـايـد   

وي با اشـاره بـه لـزوم          .  ضايع شود
استفاده از نيروهاي متـخـصـص بـه       
: منظور كارايي بيشتر اضـافـه كـرد       

نبايد فردي كه سـال هـا در يـك            

حوزه فـعـالـيـت داشـتـه و در آن               
تخصص پيدا كرده جا به جا شـود؛    
اجازه دهيد نيروها در بـخـشـي كـه       

 . تخصص دارند خدمت كنند
اعتماد مردم؛ بـزرگـتـريـن     

 ثروت شركت
اين مقام مسئول در بخش ديگري 
از سخنان خود بزرگـتـريـن ثـروت       
شركت را اعتماد مردم بـرشـمـرد و      

نبايد اعتماد مردم را از :  تصريح كرد
وي با بيان اينكه تابستان . دست دهيم

: گرمي را پشت سر گذاشتيم گـفـت  
در كنار همه سختي ها، با همدلي و   

هــمــكــاري تــوانســتــيــم تــابســتــان      
آبرومندي را پشت سـر بـگـذاريـم؛       
دست همه كاركنان و مديران را مي 
 . بوسم و به آنها خداقوت مي گويم

طاهري از آغاز برنامه ريـزي هـا     
خبر داد  1400براي نياز آبي تابستان 

نبايد سال آينده غافـلـگـيـر     :  و افزود
شويم بنابراين برنامه ريزي ها بـراي    
تابستان آينده از ابتداي شهريور مـاه  
امسال به منظور برآورد نـيـاز، تـوان      

وي .  توليد و كمبود آبي شروع شـد 
ابراز اميدواري كرد با برنامه ريـزي    
بتوانيم خدمات بهتري به مردم ارائـه  

مديرعامـل شـركـت آب و          .  دهيم
فاضالب استان كرمـان از مـديـران        
خواست فهرستي از پروژه هاي نيمـه  
 تمام، درصد پيشرفت و اعتبار مورد 

نياز براي اتمام پروژه تهيه شود تـا  
اين پروژه ها با تعيين اولويت، بـهـره   
 .برداري و در اختيار مردم قرار گيرد

وي در پايان سـخـنـان خـود بـر          
ضرورت مراقبت از امـوال و پـول         

از اموال : شركت تأكيد كرد و گفت
بيت المال مثل جان خود حـفـاظـت    
كنيد و حتي نسبت به هـزيـنـه كـرد       
هزار تومان هم حسـاسـيـت داشـتـه        

 .باشيد

 شركت آبفا استان كرمان به مجموعه اي
 نوآور و چابك تبديل مي شود 

ميزان آلودگي سطح 
 ماسك چقدر است؟

 
 
 

يك متخصصص ريه، مهمترين راهكار پيشگيري از كرونا را 
استفاده از ماسك : استفاده از ماسك دانست و خاطرنشان كرد

كننده و سخت است، اما بايد اصول استفاده از ماسك را نيز  خسته
 .جدي بگيريم لذا ماسك زدن فراموش نشود

وگو با ايسنا، با بيان اينكه كروناويـروس    نژاد در گفت  دكتر عليرضا جعفري
تازد و تاكنون بسياري از كشورها را درگـيـر كـرده          همچنان در بين مردم مي

گير جهاني است و همه افراد در مـعـرض     كرونا يك بيماري همه:  است، گفت
وي مهمترين عالئم ابتال به كرونا را تب و لـرز،     .ابتال به اين بيماري قرار دارند

سردرد، كوفتگي، از بين رفتن حواس بويايي و چشايي، مشكـالت گـوارشـي      
متاسفانه بسيـاري از افـراد       :  دانست و اظهار كرد...  همچون اسهال و استفراغ و

اين فـوق   .اند و بسياري از افراد نيز در معرض ابتال هستند  كرونا را تجربه كرده
هاي ريه، راه انتقال كروناويروس را تنفسي دانست و تصريـح    تخصص بيماري

به دنبال ابتالي يك فرد به كرونا به سرعت به ويژه در يك فضاي بسته و :  كرد
نژاد، با بيان اينـكـه     جعفري.شود   پرازدحام از طريق تنفس به ديگران منتقل مي

افراد در صورت ابتال به كرونا به صورت متوسط سه تا پنج روز عالئم از خـود  
فرد مبتال به كرونا حداكثر تا يك هـفـتـه عـالئـم          :  دهند، عنوان كرد  نشان مي

دهد اما دو روز قبل از بروز اولين عـالئـم قـدرت و            بيماري از خود نشان مي
سرعت انتقال ويروس به ديگران بسيار باالست و فرد مبتال كه نسبت بـه نـاقـل      

تواند افراد در ارتباط با خود بـه ويـژه       اطالع است، به راحتي مي  بودن خود بي
وي اوج شدت انتقال كروناويروس را قـبـل از          .اعضاي خانواده را مبتال كند

مـدت در      افراد از حضور طـوالنـي  :  بروز عالئم اصلي آن دانست و تاكيد كرد
فضاهاي شلوغ و مسقف خودداري كنند و حتما اصول بـهـداشـتـي را جـدي          

شـود، امـا       تماس با سطوح آلوده به كرونا نيز موجب انتقال بيماري مي. بگيرند
سطوحي كه در تماس با افـراد نـاقـل      .  شدت انتقال نسبت به تنفس كمتر است

 .توانند عامل انتقال بيماري باشند قبل از بروز عالئم هستند مي
هاي ريه، با بيان اينكه كرونا درمان قطعي نـدارد،      اين فوق تخصص بيماري

داروي اصلي براي كرونا وجود ندارد و داروهايي كه در حال حـاضـر     :  گفت
كند و حتما بايد درسـت      گيرد، از شدت بيماري كم مي  مورد استفاده قرار مي

 استفاده از داروهاي مكمل و ويتامين.  و بجا و با تجويز پزشك متخصص باشد
وي مـهـمـتـريـن راهـكـار           .ها نيز هيچ اثري بر پيشگيري يا درمان كرونا ندارد

استـفـاده از     :  پيشگيري از كرونا را استفاده از ماسك دانست و خاطرنشان كرد
كننده و سخت است، اما بايد اصول استفاده از مـاسـك را نـيـز           ماسك خسته

 .جدي بگيريم لذا ماسك زدن فراموش نشود
هـا در      ويـروس :  نژاد، سطح ماسك را آلوده دانست و يادآور شـد     جعفري
 . كنند و لذا نبايد به سطح ماسك دست بزنيم هاي ماسك گير مي ميان بافت

وشو كنيم و از     اگر دست ما به سطح ماسك برخورد كرد، حتما بايد شست
هـاي مـاسـك در          لمس گـوشـه    .  دست زدن به چشم و دهان خودداري كنيم

وي همچنين از افـراد خـواسـت در           .شود  اطراف چشم و بيني نيز توصيه نمي
هاي پزشكي را ترك نـكـنـنـد و        زمان شيوع كرونا از ترس مبتال شدن مراقبت

افرادي كه نياز به پزشك و گاها بستري شدن در بيمارستان دارند، حتما :  گفت
اين كار را انجام دهند، زيرا در صورت بي توجهي به بيماري تبعات بدي آنان 

همچنين رعايت اصول بهداشتي به معني زنـدانـي شـدن در        .  كند را تهديد مي
توانيم در فضاهاي باز و كم ازدحام حضور پيـدا كـنـيـم؛ از           خانه نيست و مي

 .طرف ديگر نبايد بي هوا وارد فضاهاي شلوغ و پر رفت و آمد شد

نتـايـج پـژوهـش       :  سرويس خبر
گروهي از محقـقـان پـژوهشـگـاه        

دهـد ويـروس        رويان نشـان مـي      
در جـامـعـه ايـرانـي             19-كوويد

بـه گـزارش     .جهش داشتـه اسـت    
گيري سـارس  با توجه به همه ايسنا،

در سـراسـر جـهـان،           19كوويـد  -
مـاده  ( شناخت و بـررسـي ژنـوم          

هـاي   آن براي يافتن روش)  ژنتيكي
درماني و كنترل بيماري ضـروري    

در اين ميان توجـه بـه ايـن        .  است
نكته كه ماده ژنتيكي ويـروس بـه       
سرعت دچار جهش شده و تغيـيـر   

با هـدف    .كند، بسيار مهم است مي
هاي ايجاد شده در  شناسايي جهش

در مبـتـاليـان     19  -كوويد ويروس 
ايراني، دكتر مهدي تـوتـونـچـي،       
دكتر نجمه صالحي، دكـتـر امـيـر       
اميري يكتا و هـمـكـارانشـان در           
پژوهشگاه رويان، به مقايسه ژنـوم    

بيمار ايرانـي و     20اين ويروس در 
غير ايراني كه سابقه مسـافـرت بـه      
ايران يا ارتباط با فردي از جـامـعـه    

نـتـايـج    .ايراني را داشتند، پرداختند
 اين پژوهش كه در مجله يـاخـتـه     

(Cell Journal)    بــه چــاپ

 44دهـنـده        رسيده اسـت، نشـان      
 26تفاوت در سطح نوكلئوتيدها و 

تفاوت در پروتئين حاصل بود كـه  
ايـجـاد   )  موتاسيون( به علت جهش 

 .شده بودند
هـاي     ها بـا داده    مقايسه اين داده

جهاني نشان داد كه برخي از ايـن    
ها تنها در جـامـعـه ايـرانـي         جهش

بـررسـي مـحـل       .  شـود    ديده مـي   
هـا نشـان داد كـه مـحـل               جهش

قرارگيري آنـان روي پـروتـئـيـن          
ويروس از بخش متصل شونده بـه    

هاي سلول انساني، كـه بـا        گيرنده

فراهم كردن امكان ورود ويـروس  
هاي انساني بـاعـث      به درون سلول

گردد، فـاصـلـه     آلوده شده آنها مي
 .دارد

بنا بر اعـالم روابـط عـمـومـي            
پژوهشگـاه رويـان، نـتـايـج ايـن             

هـاي     پژوهش براي طرحـي روش   
تشخيصي اختـصـاصـي، بـررسـي        
تغييرات ژنوم ويـروس در ايـران،       

هـاي     پژوهش در خصوص روش  
درماني و تـولـيـد واكسـن بـراي            
 .جامعه ايراني ارزشمند خواهد بود

 هاي ويروس كرونا در مبتاليان ايراني جهش

 از اموال بيت المال مثل جان خود حفاظت كنيد
و حتي نسبت به هزينه كرد هزار تومان هم  

 .حساسيت داشته باشيد
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